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Banco do Nordeste investe R$ 18.36 bilhões 
para minimizar crise na economia regional

O Banco do Nordeste inves-
tiu R$ 18,36 bilhões na econo-
mia regional, nos seis primei-
ros meses deste ano, valor que 
corresponde a 2,4 milhões de 
operações de crédito. Desse to-
tal, R$ 12,51 bilhões são oriun-
dos do Fundo Constitucional 
de Financiamento do Nordeste 
(FNE), sendo que R$ 9,70 bi-
lhões destinaram-se aos setores 
Rural (Agricultura e Pecuária), 
Agronegócio, Industrial, Co-
mércio e Serviços e Turismo, 
e R$ 2,81 bilhões a projetos de 
infraestrutura. Os programas de 
microfinanças urbana e rural, 
Crediamigo e Agroamigo, in-
vestiram R$ 6,19 bilhões. Até 
julho, os investimentos totais 
na economia alcançaram R$ 
22,18 bilhões. Micro e peque-
nas empresas, segmento mais 
afetado pelas consequências da 
crise sanitária, foram contem-
pladas com R$ 2,23 bilhões, be-
neficiando 18 mil mini e peque-
nos empreendedores, somando 
24.214 operações de crédito 
com recursos próprios e do FNE 
no primeiro semestre.  Pág. 

Ematerce tem resultados 
positivos com criação de 
frangos/suínos no Cariri

Rodovia CE 292 trecho 
Missão Velha-Barbalha 
ficará pronta em 
dezembro
Governo do Ceará 
antecipou a primeira 
parcela do 13º salário 
nesse dia 14 de agosto

Programa Mesa Brasil do SESC distribui 8 mil cestas 
básicas em Fortaleza, Sobral, Iguatu e Juazeiro do Norte

Prefeitos apoiam 
Reforma Tributária, 
mas sem que haja perda 
de arrecadação do ISS

Cerca de 45 mil pessoas 
devem ser alcançadas pela 
doação, prevalecendo comu-
nidades que apresentam maior 
risco frente à Covid-19, como 
Quilombolas, Indígenas, Ciga-
nos e população de terreiros. 
De acordo com a gerente do 
Mesa Brasil no Ceará, Regina 
Miranda, cada cesta pesa cerca 
de 16 quilos: sendo 13 quilos 
de alimentos e mais três quilos 
de material de limpeza. Pág 04

LEIA MAIS
Editorial: > Apesar da Covid 19 a vida segue. A  Covid 19 e a 
liberação das atividades econômicas. Os três “Fs” de Dom Pedro 
e de Salazar. São artigos e opiniões na página 02
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EDITORIAL

Encantos
CRÔNICAOs três “FS” de

D. Pedro e de Salazar

Apesar da Covid 19
a vida segue

Dizem que D. Pedro do Brasil, 
quando invadiu Portugal, desem-
barcou em Mindelo, e sentiu fome. 
Distanciou-se um pouco dos militares 
e chegou a pequena povoação, onde 
havia boteco

Entrou, e perguntou ao taberneiro 
o que havia de comer:

- Fanecas, fritas e frescas! …
Pedro abancou-se e comeu as fa-

necas com boa broa, regadas com 
bom vinho verde.

Na hora de pagar, verificou que 
não trazia dinheiro.

Não se atrapalhou. Dirigiu-se ao 
tasqueiro, e disse-lhe:

- “Agora as fanecas têm mais um “ 
F”: fanecas, fritas, frescas e fiadas…”

Desconheço a reação do homem… 
Nem se o Imperador chegou a pagar a 
ligeira refeição….

Quando era moço – e mesmo 
muito mais velho, – havia o hábito 
de dizer, que Salazar, era o homem 
dos três “Fs”.

Os detratores do Presidente do 
Conselho, afirmavam, que o estadista, 
alienava o povo, com: Fátima, Fado e 
Futebol.

Como se sabe, a religião, é mui-
tas vezes paliativo para as dores deste 
mundo. O Fado, convida à resignação, 
e o Futebol, é o ópio do povo: a arena 
dos gladiadores da velha Roma.

E se havia exagero, havia, tam-
bém, fundo de razão.

Ora o tempo passou. Passaram, 
igualmente, os detratores do Homem, 

que governou, com mão de ferro, Por-
tugal. Chegou: a liberdade, a demo-
cracia, e o direito à indignação. Não 
passaram, porém, os Fs…

Se a religião perdeu interesse, para 
os políticos (pelo menos em Portu-
gal,) já o Fado, transformou-se em 
festivais, onde a juventude dá larga 
ao entusiasmo; e de Futebol… nem é 
bom falar…

Se outrora, Eusébio, brilhava, ago-
ra é o Cristiano. Só que Salazar (seria 
por economia?) não colocava ecrãs de 
TV, na via pública, nem “adormecia” 
o povo, como agora se faz, com o des-
porto, em muitos países.

Quem não tinha aparelho de TV, 
ia à cafetaria ou ao clube, assistir ao 
jogo. Que era mestre, em dar aquilo 
que o povo gosta, para esquecer as 
angústias da vida, é verdade incon-
testável.

Mas, agora, (talvez aprendessem 
com ele) os três “Fs” continuam em 
voga; e continuam com a  força, que 
não há memória…

E há-de continuar, porque quem 
governa, desde tempos ancestrais, 
precisa sempre de: circo e instru-
mentos, para apaziguar os ânimos 
exaltado…

Infelizmente ou felizmente, pou-
cos conseguem ver isso; a maioria não 
atinge o que se esconde por trás das 
palavras inflamadas, dos gestos tea-
trais e dos atos conciliadores…

A bacoquice e a pacovice andam 
de mãos dadas…

NOITE
Espectros e sombras que se mo-
vem
no espaço etéreo e infinito, 
face oculta do astro que me abriga
abrigo estranho no astro que me 
esconde.
É morto o dia;
o sol já foi dormir, além da serra
e a natureza, de repente, ficou triste.
Sobre a relva vagueiam pirilampos
como estrelas cadentes a bailar.
Nuvens de inverno encobrem o 
firmamento;
nenhuma estrela, nenhum mete-
oro.
Um olhar teimoso desenha si-
lhuetas
nas bordas escuras do horizonte
onde a terra aproxima-se do céu..
Estou sozinho...
o mundo é um gigante.
Corujas libertam arrulhos tene-
brosos,
morcegos  rodeiam-me velozmen-
te
iguais a naves mudas em fugas 
siderais.
Folhas mortas desprendem-se 
dos galhos
e resvalam descuidadas  pelo 
chão
ao açoite dos ventos pontuais.
Passa de meia noite...
é vinda a fria madrugada.
Minha alma triste falece devagar
e adormeço no colo do sereno .

NOITE
Espectros e sombras que se 
movem
no espaço etéreo e infinito, 
face oculta do astro que me 
abriga
abrigo estranho no astro que me 
esconde.
É morto o dia;
o sol já foi dormir, além da serra
e a natureza, de repente, ficou 
triste.
Sobre a relva vagueiam pirilam-
pos
como estrelas cadentes a bailar.
Nuvens de inverno encobrem o 
firmamento;
nenhuma estrela, nenhum 
meteoro.
Um olhar teimoso desenha 
silhuetas
nas bordas escuras do horizonte
onde a terra aproxima-se do céu..
Estou sozinho...
o mundo é um gigante.
Corujas libertam arrulhos tene-
brosos,
morcegos  rodeiam-me veloz-
mente
iguais a naves mudas em fugas 
siderais.
Folhas mortas desprendem-se 
dos galhos
e resvalam descuidadas  pelo 
chão
ao açoite dos ventos pontuais.
Passa de meia noite...
é vinda a fria madrugada.
Minha alma triste falece devagar
e adormeço no colo do sereno .

“O anúncio de liberação dos jogos 
de futebol em Porto Alegre, feito no 
começo da tarde desta sexta-feira (31) 
pelo prefeito Nelson Marchezan Jú-
nior, provocou reações dos setores que 
sofrem restrições na pandemia desde a 
primeira semana de julho. Fontes de 
diversos segmentos, do comércio à 
construção e escolas ouvidas cobram 
o mesmo tratamento dado ao futebol. 
Marchezan sinalizou que pode ter re-
tomada na semana que vem, mas de-
penderá da ocupação de UTIs. Antes, 
porém, a pressão para permitir o fun-
cionamento de setores deve aumen-
tar.”  Fonte: Jornal do Comércio. 

A decisão do prefeito de Porto 
Alegre de ceder à pressão de segmen-
to da área esportiva não é diferente do 
que ocorre em outras regiões. Mas há 
de haver coerência na tomada de de-
cisões para que haja uniformidade de 
tratamento em relação aos demais se-
tores empresariais.  

De forma racional e de sã cons-
ciência, ninguém é a favor do fecha-
mento das atividades econômicas do 
país nem da inatividade dos estádios 
de futebol. Mas diante do grave pro-
blema mundial de pandemia, que tem 
ceifado miríades de vidas e contami-
nado milhões de pessoas, a sociedade 

civil e empresarial brasileira tem que 
ter paciência e seguir as recomenda-
ções da saúde, senão o coronavírus 
continuará a se multiplicar,  retardan-
do a normalidade de nossas vidas. 

Se o país tivesse um presidente 
da República mais responsável e que, 
desde o início, procurasse manter um 
diálogo civilizado e apartidário com 
os prefeitos e governadores, visando 
estabelecer uma linha única de ação, 
certamente hoje os efeitos do corona-
vírus nas atividades econômicas do 
país seriam menos danosos.   

Diante da Covid-19, a maioria dos 
países enfrenta as mesmas dificulda-
des. É óbvio que os reflexos negati-
vos na sociedade e na economia são 
substantivos. Mas neste momento, 
caberá ao governo federal, de forma 
solidária, socorrer a sociedade civil e 
empresarial, e não apenas ficar focado 
no resultado positivo da economia.  

O que não se pode é decretar a li-
beração geral das atividades e esperar 
o resultado, que fatalmente será uma 
catástrofe de pessoas infectadas e 
mortas, sem que a rede de saúde públi-
ca e privada tenha condição de pronto 
atendimento.  Aí eu quero ver a justi-
ficativa daqueles que pregam a volta à 
normalidade de toda a economia. 

A Covid-19 e a liberação das
atividades econômicas

Júlio Cesar Cardoso - Balneário de Camburiu -SC

Parece até placar de disputa 
eleitoral a divulgação dos números 
de pessoas contagiadas, mortas e 
recuperadas. A contagem caiu na 
trivialidade, não sensibiliza nem 
causa admiração o anúncio de 
que diariamente morrem mais de 
mil pessoas em consequência do 
Coronavirus. É propalado que no 
Mundo já foram a óbitos 788.015, 
com 22.427.054 contaminados e 
14.349.473 recupoerados. São nú-
meros catastróficos levando-se em 
conta que são pessoas, gente como 
nós, com seus entes queridos, cada 
um levando consigo planos e/ou 
histórias de vida.

Caminhamos para um milhão 
de mortos, perdas irreparáveis e 
lacunas imprenchíveis no seio de 
cada família. Para tudo há solução, 
menos para a morte.

Por que a ciência não cuidou 
antes do fortalecimento imunoló-
gico do ser humano? Será que o 
Mundo todo está aderindo a cul-
tura brasileira de só fechar a por-
ta depois de roubado?  O grito é 
pelo fato de que para a morte não 
tem jeito. O povo está morrendo e 
os cientistas estão mais preocupa-
dos com essa corrida do que quem 
chega primeiro com a vacina. A 
vacina já devia existir. A epidemia 
“Epidemia é quando uma doença 
apresenta um crescimento abrup-
to, além do que é esperado”, do 
princípio do século passado com 
a gripe espanhola naõ foi o sufi-
ciente como alerta de que outras e 
outras pandemias “Pandemia é o 
nome para uma epidemia de âmbi-
to global,” virão? 

A evalução do Mundo está 
mais na tecnologia, que não deixa 
de ser importante instrumentos, 
que tem impulsionado à ciência 
a passos largos na descoberta de 

muitas doenças e seus  medica-
mentos, no entanto o ser huma-
no em sí, tem pouco evoluido no 
aperfeiçoamento da espécie prin-
cipalmente em sua inteligência. 
Nelson Rodrigues que foi escritor, 
jornalista, romancista, teatrólogo, 
contista e cronista, disse em um de 
seus artigos que a humanidade vai 
ser administrada por idiotas, não 
que eles tenham competência, mas 
porque são muitos.

Nesse contexto da prevenção 
a ciência médica está a espera do 
“deixa acontecer” quando é sabida 
da vunerabilidade do ser humano 
para ser atacado por vermes e bacté-
rias de toda ordem e vinda de todos 
os lugares. Os ignorantes no tocante 
as pandemias gripais, e os incautos 
da vida argumentam: “Como é que 
pode? O álcool e sabão matam esse 
coronavirus nos objetos e ambientes 
e a ciência não conseguiu, até então, 
descobrir um remédio para elimar o 
virus depois que se aloja em nosso 
corpo humano?”

A humanidade está numa an-
gustiante espera de uma “boa 
nova” que será a verdadeira ação 
de uma vacina profetizada por 
cientistas de todo o Planeta.

A morte traz consigo o pavor da 
perda e isso nao tem sensibilizado 
a comunidade de cientistas, das 
mais diferentes nações, que está 
com suas mentes voltadas para o 
que vai chegar primeiro.  

  A vida não é simplismente 
existir, sobreviver, mas sim; lu-
tar, buscar objetivos, fincar raí-
zes, vínculos afetivos, ter razões 
e amoções, olhar ao redor e achar 
soluções.

Apesar da Covid-19 a vida se-
gue para tantos outros que tiveram 
a felicidade de não ser acometido 
pela pandemia. 
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Não é este o Brasil de 
desigualdade que

queremos

ARTIGO

A restauração e duplica-
ção da rodovia CE-292, entre 
Barbalha e Missão Velha, está 
na iminência de ficar pronta. 
São 21 km fundamentais para 
melhorar as condições de mo-
bilidade entre municípios do 
Cariri.

Quando for entregue, no 
segundo semestre deste ano, a 
rodovia vai facilitar o acesso 
entre as duas cidades caririen-
ses e o fluxo de cargas vindas 
de outros estados do país pela 
BR-116. Antes era necessário 
entrar pelo centro de Missão 
Velha, afetando as condições 
de mobilidade na região.

Um dos principais diferen-
ciais da obra é a inclusão de 
um dispositivo de segurança 
viária até então inédito em ro-
dovia estadual no Ceará. São 
as barreiras do tipo new jersey, 

feitas de concreto, para sepa-
rar os dois sentidos da pista.

“São cerca de 17 mil me-
tros de new jersey. A ideia é 
impedir que os veículos inva-
dam a outra faixa, dando uma 
maior segurança aos usuários, 
em especial pelo fato de a ro-
dovia receber uma grande cir-
culação de cargas pesadas que 
vêm para a Região do Cariri”, 
explica o superintendente da 
Superintendência de Obras 
Públicas (SOP), Quintino 
Vieira.

Integrante do Ceará de 
Ponta a Ponta, o Programa de 
Logística e Estradas do Ceará, 
a nova estrada Missão Velha – 
Barbalha conta com recursos 
de, aproximadamente, R$ 69,5 
milhões, do Tesouro do Esta-
do e do Banco Interamericano 
de Desenvolvimento (BID). 
Para a estrada ficar pronta para 
uso são necessários serviços 
de proteção ambiental, dre-
nagem, bueiros, pontes, pavi-
mentação, revestimento asfál-
tico, e sinalizações horizontal 
e vertical.

Na Rodovia CE 292 a duplicação do trecho Missão 
Velha-Barbalha ficará pronta até dezembro de 2020

Asscom SOP
Nívia Uchoa - Fotos
Casa Civil Governo

do Ceará

Os 157.904 servidores ati-
vos, inativos e pensionistas do 
Governo do Ceará recebem 
nesta sexta-feira (14) a primei-
ra parcela do décimo terceiro 
salário de 2020. Ao todo serão 
R$ 420 milhões creditados nas 
contas.

O anúncio da antecipação 
do 13º foi feita no último dia 7 
de julho pelo governador Ca-
milo Santana em transmissão 
ao vivo nas redes sociais que 
teve a presença da secretária 
da Fazenda, Fernanda Paco-

bahyba, e do secretário chefe 
da Casa Civil, Flávio Jucá.

Na ocasião, o Governador 
salientou que o valor da anteci-
pação somado ao montante de 
R$ 850 milhões da folha men-

Governo do Ceará antecipou a primeira parcela 
do 13º salário dos funcionários nesse dia 14
Luiz Pedro Bezerra - Ascom 

Seplag - Texto
Ascom Casa Civil - Foto

sal de pagamento, já creditado 
no início do mês, representa 
um total de R$ 1.27 bi injeta-
dos na economia do Estado no 
mês de agosto.

A decisão de antecipar a 

primeira parcela agora em 
agosto, mesmo diante da pan-
demia do coronavírus, foi to-
mada com toda a equipe eco-
nômica do Estado e confirma o 
equilíbrio fiscal das contas do 
Governo, o que tem permitido 
implementar a medida nos úl-
timos anos.

“Isso é uma forma de esti-
mular a economia. Representa 
um esforço que o Estado está 
fazendo, mesmo diante da cri-
se da pandemia, e que consi-
deramos importante para rea-
quecer a economia do estado”, 
destacou Camilo Santana, en-
fatizando que a medida é boa 
também para as famílias e para 
o Estado do Ceará.

<< CIRCULAÇÃO de moeda que chega aos R$ 420 milhões

<< IMPORTANTE  trecho da CE 292 que liga o Cariri a BR 116 

<< IMPORTANTE  ampliação e adequação da rodovia  CE292
Não é este o Brasil de desigualdade que quere-

mos, onde a classe política só quer tirar vantagem 
e isso que ela é eleita para servir à sociedade e ao 
país.

Enquanto a sociedade se mantiver em estado de 
letargia, não se preocupando como o seu dinheiro 
está sendo usado sorrateiramente pelos políticos, 
estes continuarão se locupletando e a população ca-
rente, cada vez mais, esquecida na pobreza.

Pois bem, muita gente não sabe como o dinheiro 
do Tesouro Nacional é mal empregado, ou se sabe 
não se preocupa, mas está sempre reclamando da 
alta carga tributária do país. Trato aqui de duas situa-
ções absurdas de gastos com políticos e ex-políticos, 
que considero um acinte aos contribuintes e um des-
respeito à população necessitada.

1. Plano de Saúde gratuito e vitalício de senado-
res, ex-senadores e familiares

Em 24/06/2012, o Estadão publicou excelente 
matéria informando que os senadores têm planos de 
saúde com mais privilégios entre os Poderes. E que 
benefício vitalício e sem restrição, pago pela Casa, 
atende até aos familiares de suplentes que ocuparam 
cargo por no mínimo seis meses.

A reportagem do Estadão é atualíssima porque 
persiste a indecência do Plano de Saúde do Senado 
Federal aos senadores, ex-senadores e familiares, 
de forma integral, vitalícia e gratuita, cuja concessão 
afronta os artigos 5º e 37 da Constituição Federal, 
bem como o respeito aos contribuintes brasileiros.

2. Subsídios Vitalícios de ex-governadores
Como se explica a imoralidade do injusto paga-

mento de pensão vitalícia a ex-governadores, não 
prevista na Constituição Federal e ainda existente 
em muitos estados da federação? Isso se explica 
pela deformação de caráter do político que confunde 
o público com o privado, vota leis em seu favor, e só 
quer tirar vantagem da coisa pública.

É uma vergonha que um mandato de governador 
lhe dê direito a uma prebenda vitalícia. E o absurdo 
é tão enorme que, segundo levantamento do G1, no 
Mato Grosso, Iraci Araújo Moreira, que foi vice do 
ex-governador Blairo Maggi, recebe mensalmente 
R 15.083,79, por ter assumido o cargo por alguns 
dias, durante as viagens internacionais de Maggi, e 
Maria Valquíria dos Santos Cruz herdou uma pen-
são de R$ 15.083,79 mensais. Ela é viúva de Eva-
risto Roberto Vieira da Cruz, que foi presidente da 
Assembleia Legislativa do Mato Grosso e ganhou 
direito ao benefício porque exerceu o cargo de go-
vernador por 16 dias.

A verdade é que a indecorosidade corrói a digni-
dade dos políticos nacionais, com raras exceções, 
pois só querem levar vantagem. Fingem-se de ho-
mens públicos dignos, retos, honestos, honrados e 
responsáveis com a res pública, mas não passam, a 
maioria, de safadões, parlapatões, escroques e lará-
pios da República.

Esses indecorosos homens públicos são os que 
votam as leis do país ao sabor dos seus inconfes-
sáveis interesses e sempre estão se apresentando 
como candidatos nas reeleições, inclusive para pre-
sidente do país.

O trabalhador brasileiro honesto e que não vive 
das benesses políticas, ou é atendido no SUS, ou 
paga de seu bolso plano de saúde familiar. Mas os 
espertalhões do Senado Federal não se envergo-
nham de desfrutar, sem terem contribuído com um só 
centavo, de assistência médica e hospitalar integral, 
vitalícia e gratuita, inclusive para pagar serviços ocor-
ridos no exterior.

Júlio Cesar Cardoso
é bacharel em Direito e 

servidor federal aposentado, 
colaborador desta Gazeta de 
Notíciaseário Camboriú-SC
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O Programa Mesa Brasil 
Sesc vai distribuir 8 mil cestas 
básicas nas cidades de Fortale-
za, Sobral, Iguatu e Juazeiro do 
Norte. Os alimentos foram uma 
doação da Global Foodbanking 
Network (GFN), parceira inter-
nacional do Mesa Brasil Sesc, 
feita aos estados mais afetados 
pela Covid-19. A distribuição 
iniciou nesta terça-feira, 11 em 
Fortaleza e depois segue para 
as cidades do Interior. A ação 
tem o objetivo de diminuir os 
impactos sociais provocados 
pelo novo Coronavírus.

Cerca de 45 mil pessoas 
devem ser alcançadas pela do-
ação, prevalecendo comuni-
dades que apresentam maior 
risco frente à Covid-19, como 
Quilombolas, Indígenas, Ciga-
nos e população de terreiros. 
De acordo com a gerente do 
Mesa Brasil no Ceará, Regina 
Miranda, cada cesta pesa cerca 
de 16 quilos: sendo 13 quilos 
de alimentos e mais três quilos 
de material de limpeza. 

 “As cestas contêm arroz, 
feijão, farinha, açúcar, café, 
óleo, macarrão, farinha de mi-
lho e biscoito. Os materiais de 
limpeza são detergente, água 
sanitária e sabão em pó”, des-
creveu Regina Miranda. 

Em Fortaleza serão distri-
buídas cinco mil cestas em 50 
instituições, que servirão de 
mediadoras para a entrega dos 
alimentos às famílias assisti-
das por essas entidades, dentre 

elas, o Lar de Clara, Edisca, 
Associação Peter Pan e várias 
outras. De acordo com Regina 
Miranda, na Capital, a doação 
deverá chegar a 25 mil pessoas 
espalhada em vários bairros da 
Capital. 

“Para nós que fazemos o 
Mesa Brasil Sesc ações como 
essas são extremamente impor-
tantes. A solidariedade desse 
recurso internacional chega em 
um momento difícil para poder 
combater a fome das pessoas 
através de alimento de quali-
dade. É o alimento chegando a 
quem mais precisa”, destacou. 

As demais três mil cestas 
serão entregues em Sobral, 
Iguatu e Juazeiro do Norte, ou 
seja, mil em cada cidade. A ge-
rente do Mesa Brasil no Ceará 
informa que espera alcançar 
duas mil pessoas no Cariri, 
nove mil em Iguatu e 7.500 em 
Sobral. “Sabemos que a Covid 
está se alastrando pelo Interior, 
então é importante chegar co-
mida de qualidade às pessoas 
que moram nessas localida-
des. Estamos trabalhando com 
a maior rapidez possível para 
que os alimentos cheguem 
logo no Interior”, destacou. 

Solidariedade
Essa não é a primeira ação 

do Mesa Brasil no combate aos 
efeitos sociais causados pelo 
novo Coronavírus. O progra-
ma, como ressalta Regina Mi-
randa, vem trabalhando desde 
o início da chegada da pande-
mia no Ceará. De acordo com 
ela, de março a julho, foram 
doados mais de um milhão de 

quilos de alimentos. 
A gerente do Mesa Brasil 

no Ceará conta que as doações 
chegaram através da solidarie-
dade de empresas, como a M 
Dias Branco, de fazenda de ex-
portações de frutas e verduras, 
“dos permissionários da Ceasa 
que têm sido muito benevolen-
tes e doando muitos alimentos, 
além de contarmos também 
com a sensibilidade de várias 
pessoas que doaram pelas li-

ves, e que tem feito um grande 
diferencial junto ao Mesa Bra-
sil”. 

Para o presidente do Siste-
ma Fecomércio Ceará, Maurí-
cio Filizola, essa é mais uma 
conquista do Programa que 
atua na segurança alimentar e 
nutricional, e que tem como 
grande proposta o combate à 
fome e à desnutrição. “Propor-
cionar essa ajuda a tantas fa-
mílias cearenses é a prova que 

O Programa Mesa Brasil Sesc vai distribuir 8 mil cestas básicas 
nas cidades de Fortaleza, Sobral, Iguatu e Juazeiro do Norte.

Assessoria de Comunicação 
- Ascom Cariri

o Sistema Fecomércio, através 
de programas como o Mesa 
Brasil Sesc, está cumprindo 
bem o seu papel, que é o de 
ajudar a desenvolver a socie-
dade”, ponderou. 

Sobre o Mesa Brasil 
O Mesa Brasil é um progra-

ma do Sesc que atua na pers-
pectiva da segurança alimentar 
e nutricional, sustentabilidade 

e inclusão social. Presente no 
Ceará desde 2001, o programa 
atende no Estado mais de 430 
instituições sociais, que juntas 
totalizam o atendimento a cerca 
de 280 mil pessoas, por meio 
de doações de alimentos e ati-
vidades educativas. Desde sua 
implementação, o Mesa Brasil 
Ceará já distribuiu mais de 48 
milhões de quilos de alimentos, 
por meio de parceria com cen-
tenas de empresas doadoras.

<<DOAÇÕES Os alimentos foram uma doação da Global Foodbanking Network (GFN), parceira internacional do Mesa 
Brasil Sesc, feita aos estados mais afetados pela Covid-19

Uma reunião realizada re-
sidência oficial da Presidência 
da Câmara dos Deputados em 
Brasília aproximou os prefei-
tos das grandes cidades da re-
forma tributária. Inicialmente, 
por temor de perder recursos, 
eles eram contra a proposta.

Participaram os presiden-
tes da Câmara, Rodrigo Maia 
(DEM-RJ); do Senado, Davi 
Alcolumbre (DEM-AP); o 
relator da reforma tributária, 
Aguinaldo Ribeiro (PP-PB); 
o autor da PEC (proposta de 
emenda à Constituição), Ba-
leia Rossi (MDB-SP); e os 
prefeitos Jonas Donizette 
(Campinas-SP), ACM Neto 
(Salvador-BA) e Clécio Luis 
(Macapá-AP).

“Primeiro os prefeitos das 
grandes cidades estavam con-
tra essa PEC. Hoje, com o que 
nos foi apresentado, achamos 

que podemos estar juntos para 
construir a votação”, disse Jo-
nas Donizette na saída da reu-
nião. Ele também é presidente 
da Frente Nacional de Prefei-
tos, que reúne os mandatários 
das maiores cidades do Brasil.

A reforma tributária deve 
unificar tributos, inclusive 
o ISS –cobrado por municí-
pios sobre os serviços. Os 
prefeitos das grandes cidades 
temem perder receita com a 
unificação.

“Os governadores estão in-
teressados na reforma porque 
sabem que os serviços estão 
crescendo demais”, declarou 
Donizette. “Tanto o governo 
federal quanto os governos es-
taduais estão de olho no ISS”, 
afirmou ele.

Donizette disse que os 
prefeitos não são contra uni-
ficar impostos. Eles sugerem, 
porém, que a alíquota para os 
municípios possa variar regio-
nalmente no 1º momento, para 
que não haja perda brusca de 
receita.

“Olhar os municípios com 

a peculiaridade que cada 1 
tem, de acordo com o que a re-
forma vai impactar”, explicou 
o prefeito de Campinas.

Eles também pediram que 
sejam realizadas estimativas 
sobre como a reforma afetará 
ao menos os maiores municí-
pios, como os que têm mais 
de 500 mil habitantes e as ca-
pitais.

Contas como essas devem 
ser realizadas nos próximos 
dias. Dentro de duas semanas 
deverá haver nova reunião 
para discutir o assunto. Téc-
nicos que trabalham com os 
envolvidos no encontro traba-
lharão em grupo.

“Eu acho que é 1 momento 
muito bom para a gente ten-
tar uma união e passar uma 
reforma em que os tributos 
no país sejam mais simples 
e com o objetivo da econo-
mia crescer”, disse Donizette. 
“Foi uma reunião produtiva”, 
afirmou o relator, Aguinaldo 
Ribeiro.

A ideia no Congresso era 
aprovar a proposta ainda em 

2020. Agora, o relator rela-
tivizou a data. “Eu não me 
preocupo com isso. O prazo 
é o da construção do relató-
rio para ser aprovado”, disse 
Aguinaldo Ribeiro.

O governo enviou a 1ª par-
te de sua proposta em 21 de 
julho. A ideia do Executivo 

é criar a CBS (Contribuição 
Social sobre Operações com 
Bens e Serviços) a partir da 
unificação de PIS e Cofins. A 
discussão dos congressistas, 
porém, é mais ampla. Inclui 
também tributos municipais e 
estaduais.

O Congresso retomou a 

Prefeitos se reúnem com Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre e falam em 
apoiar reforma tributária e querem que não haja perda de arrecadação

discussão da reforma tribu-
tária depois de a comissão 
de deputados e senadores fi-
car parada por causa da pan-
demia. Esse colegiado não 
substitui a tramitação em cada 
Casa. Serve para aparar as 
arestas do projeto e acelerar a 
tramitação.

Fernando Rodrigues
Poder em Foco

<< PREFEITOS sugerem, porém, que a alíquota para os municípios possa variar regional-
mente no 1º momento, para que não haja perda brusca de receita.
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MÁSCARAS PODEM 
SALVAR VIDAS 

O USO DE MÁSCARAS, JUNTO AO 
DISTANCIAMENTO SOCIAL, COMPROVADAMENTE 
DIMINUEM OS RISCOS DE CONTÁGIO PELO NOVO 

CORONAVÍRUS. NESSE MOMENTO EM QUE OS 
NÚMEROS DE COVID-19 COMEÇAM A CAIR EM 

JUAZEIRO, É NECESSÁRIO MANTER OS CUIDADOS  
PARA QUE OS ÍNDICES NÃO VOLTEM A SUBIR. POR 

ISSO, JUAZEIRENSE, SÓ SAIA DE CASA 
QUANDO HOUVER NECESSIDADE E, AO SAIR,

 NÃO DEIXE DE USAR A MÁSC ARA.            
HÁ POUCOS DIAS, A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO CEARÁ APROVOU O PAGAMENTO DE MULTA 
PARA QUEM NÃO USAR MÁSCARA  EM ESPAÇOS 
PÚBLICOS E PRIVADOS DO CEARÁ. OS VALORES 

VARIAM ENTRE R$ 100,12 E R$ 300,81 PARA 
PESSOAS FÍSICAS E ENTRE R$ 359,18 E R$ 1.001,22 

PARA EMPRESAS. A CÂMARA DE JUAZEIRO DO 
NORTE JUNTOU-SE AO POVO NA LUTA CONTRA A 

COVID-19. PROTEJA-SE E NÃO SEJA RESPONSÁVEL 
PELA CONTAMINAÇÃO DE OUTRAS PESSOAS.

máscara!
Use

C OV I D - 1 9
C O R O N AV Í R U S

J UA Z E I R O  E M  A L E R TA

C Â M A R A  M U N I C I P A L  D E 
JUAZEIRO DO NORTE

O 14° aniversário da Lei 
Maria da Penha, celebrado nes-
ta sexta-feira, 7 de agosto, foi 
marcado por uma ampla dis-
cussão sobre a importância de 
fortalecer a rede de proteção e 
prevenção para as mulheres. A 
Secretaria da Proteção Social, 
Justiça, Cidadania, Mulheres e 
Direitos Humanos (SPS), por 
meio da Casa da Mulher Brasi-
leira, promoveu uma transmis-
são ao vivo pelo canal SPS Cea-
rá, no YouTube, com a presença 
da ativista Maria da Penha, da 
vice-governadora Izolda Cela, 
da primeira-dama Onélia San-
tana, da secretárias Socorro 
França e Denise Aguiar, e da 
coordenadora da Casa, Daciane 
Barreto, além de representantes 
das instituições que compõem a 
Casa da Mulher Brasileira.

A situação de pandemia que 
estamos vivendo desvela os 
problemas ainda existentes das 
desigualdades e violência, mui-
to especialmente relacionadas 
às mulheres, porque boa parte 
dessa violência ocorre naquele 
local sagrado e de reclusão nes-
ses tempos, que é o lar”, desta-

cou a vice-governadora. Para 
ela, as ações do Estado devem 
continuar ganhando reforço na 
assistência às vítimas. “Além 
de garantir a punição aos agres-
sores, precisamos fortalecer a 
rede de proteção e prevenção 
para as mulheres”, disse.

Lei Maria da Penha
Sancionada em 7 de agos-

to de 2006, a Lei 11.340/06 
criou mecanismos para coibir 
a violência doméstica e fami-
liar contras as mulheres. “In-
felizmente, a lei surgiu em um 
contexto de violência contra a 
Maria da Penha, mas ela sou-
be dar encaminhamento para 
isso e conseguiu acolher ou-
tras mulheres que foram e são 
violentadas”, destacou Onélia 
Santana.

Entre as determinações, a 
legislação estabelecer a prote-
ção em até 48 horas e medidas 
protetivas de urgência para a 
vítima. As regras se estendem 
para casais de mulheres, tran-
sexuais e travestis e se aplica 
a qualquer tipo de parentesco 
como filhos, sogros, padrastos, 
cunhados ou agregados.

Maria da Penha exaltou a 
“resistência” e a “força” de 
todos que agiram para concre-
tizar a lei que leva seu nome. 

“A Lei Maria da Penha nos 
faz acreditar em diálogo e em 
ressignificar as conquistas para 
fortalecer práticas libertadoras 
a fim de gerar um legado para 
as gerações vindouras”, con-
cluiu.

Rede de proteção
Para ampliar essa rede de 

assistência estadual, o Gover-
no do Ceará anunciou, no ano 
passado, a implantação de três 
Casas da Mulher Cearense: 
nos municípios de Juazeiro do 
Norte, no Cariri, Sobral, na Re-
gião Norte, e Quixadá, no Ser-
tão Central. Uma quarta uni-
dade será instalada na região 
dos Inhamuns, informou nesta 
sexta-feira a secretária Socor-
ro França, da Proteção Social, 
Justiça, Cidadania, Mulheres e 
Direitos Humanos (SPS).

“Temos essa evolução le-
gislativa ao longo dos anos, 
mas o trabalho de prevenção 
começa na escola, com des-
taque no currículo escolar. 
Exemplos de que não é o ho-
mem que manda mais, mas que 
ambos estão ali, se completam, 
merecem respeito e equida-
de. Promover esses valores 
na educação fará com que, no 
futuro, possamos superar esse 
problema”, disse.

Lei Maria da Penha  comemora 14 anos de proteção às mulheres
Ascom do Gabinete da 

Vice-governadoria - Fotos: 
Ilustrativas da WEB
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O Banco do Nordeste in-
vestiu R$ 18,36 bilhões na 
economia regional, nos seis 
primeiros meses deste ano, va-
lor que corresponde a 2,4 mi-
lhões de operações de crédito. 
Desse total, R$ 12,51 bilhões 
são oriundos do Fundo Cons-
titucional de Financiamento 
do Nordeste (FNE), sendo que 
R$ 9,70 bilhões destinaram-se 
aos setores Rural (Agricultura 
e Pecuária), Agronegócio, In-
dustrial, Comércio e Serviços 
e Turismo, e R$ 2,81 bilhões 
a projetos de infraestrutura. 
Os programas de microfinan-
ças urbana e rural, Crediami-
go e Agroamigo, investiram 
R$ 6,19 bilhões. Até julho, os 
investimentos totais na eco-
nomia alcançaram R$ 22,18 
bilhões.

 Micro e pequenas empre-
sas, segmento mais afetado 
pelas consequências da crise 
sanitária, foram contempladas 
com R$ 2,23 bilhões, benefi-
ciando 18 mil mini e peque-
nos empreendedores, somando 
24.214 operações de crédito 
com recursos próprios e do 
FNE no primeiro semestre. 
Essa performance equivale 
ao incremento de 28,0% em 
termos de valores e de 15,9% 
relativamente à quantidade de 
operações, quando comparada 
a igual período do ano pas-
sado. O segmento absorveu 

86,4% dos recursos emergen-
ciais disponibilizados durante 
o período da pandemia.

 No âmbito do FNE Emer-
gencial, linha de crédito es-
pecial operacionalizada ex-
clusivamente pelo Banco 
do Nordeste e lançada pelo 
Governo Federal, em março 
passado, com apoio do Mi-
nistério do Desenvolvimento 
Regional, o Banco aplicou R$ 
788,9 milhões, beneficiando 
com taxa de juros de 2,5% ao 
ano, prazos e carências espe-

ciais, empreendedores indivi-
duais (MEIs), cooperativas e 
empresas de diferentes portes 
localizadas em municípios em 
situação de emergência, totali-
zando 10.377 operações reali-
zadas no período. Até julho, o 
volume investido na linha FNE 
Emergencial alcançou R$1,11 
bilhão.

 Segundo o presidente do 
Banco do Nordeste, Romildo 
Carneiro Rolim, “a Instituição 
empregou toda sua experiência 
no esforço nacional de vencer 

o desafio inédito na história 
da empresa, consciente de sua 
missão desenvolvimentista, 
fortalecendo as parcerias com 
os empreendedores por meio 
do diálogo franco e do aprendi-
zado de mão dupla. “Estamos 
mais fortes porque nosso obje-
tivo comum é tornar o Nordes-
te mais forte”, disse Rolim.

 Rolim destacou que o 
BNB encerrou o primeiro se-
mestre de 2020, com lucro lí-
quido acumulado de R$ 332,5 
milhões.”Quando se conside-
ra o lucro líquido recorrente, 
esse resultado se eleva para 
R$ 538,7 milhões, represen-
tando incremento de R$ 54,2 
milhões em relação ao mesmo 
período do ano passado, que 
alcançou R$ 484,6 milhões”, 
acrescentou.

 

Ceará
No Ceará, as contratações 

por meio do FNE, no primeiro 
semestre de 2020, alcançaram, 
no total, R$ 2,15 bilhões, dos 
quais R$ 649,6 milhões ex-
clusivamente para projetos de 
infraestrutura. No Crediami-
go, as operações chegaram a 
R$ 1,56 bilhão, equivalentes a 
700.692 operações, e no Agro-
amigo, a R$ 143,0 milhões, 
correspondentes a 28.725 ope-
rações.

 

Liderança
O esforço do BNB voltou-

-se, da mesma forma, para 
empreendedores formais e in-
formais, que contrataram, nos 
seis primeiros meses de 2020, 

por meio do Crediamigo do 
Banco do Nordeste, mais de 2 
milhões de operações, corres-
pondentes a R$ 4,96 bilhões. O 
maior programa de microcrédi-
to urbano, produtivo e orienta-
do da América do Sul registrou, 
assim, incremento de 3,9% em 
suas aplicações, em compara-
ção com igual período de 2019.

 O Banco do Nordeste man-
tém-se líder no crédito rural, ao 
deter a participação de 55,1% 
de todo o financiamento rural 
ofertado na Região, com ape-
nas 8,3% da rede bancária ins-
talada em sua área de atuação, 
os nove estados do Nordeste, 
Norte de Minas Gerais e do 
Espírito Santo. Foram contra-
tadas, no período, 3.949 opera-
ções de crédito com produtores 
rurais pessoas físicas, equiva-
lentes a R$ 1,64 bilhão, valor 
33% superior ao contratado no 
exercício passado.

 No âmbito do Pronaf, o 
Banco contratou 251,5 mil ope-
rações de crédito, no valor de 
R$ 1,49 bilhão, observando-
-se, em comparação ao mesmo 
período de 2019, incremento 
de 12,3% nos valores investi-
dos e de 10,6% no número de 
financiamentos contratados. Já 
o Agroamigo, programa de mi-
crofinança rural, realizou 242,9 
mil operações, para o total de 
R$ 1,24 bilhão contratado, va-
lor que corresponde ao cres-
cimento de 12,2% em relação 
aos primeiros seis meses do ano 
passado.

 

Semiárido
 Especificamente em relação 

ao semiárido, empreendimen-
tos da região foram contem-
plados pelos investimentos 
do Banco do Nordeste por 
meio do FNE com R$ 6,70 
bilhões, que representam 
53,6% do total financiado nos 
seis primeiros meses de 2020. 
Desse valor, R$ 2,30 bilhões 
destinaram-se a projetos de 
infraestrutura. O semiárido 
absorveu também 76,6% dos 
recursos do Pronaf e 76,8% 
dos investimentos do Agroa-
migo. 

A íntegra do Balanço Fi-
nanceiro do Banco do Nor-
deste encontra-se no portal da 
Comissão de Valores Mobili-
ários (CVM) e em www.bnb.
gov.br/demonstrativos-conta-
beis-e-documentos-cvm..

Banco do Nordeste investe R$ 18,36 bilhões no primeiro 
semestre de 2020 e minimiza crise na economia regional

Ambiente de Comunicação 
Imprensa Banco

do Nordeste

<< ENTUSIASMADO, o pre-
sidente do BNB Romildo Rolim, 
com a retomada da produtividade 
no Nordeste

<< APICULTURA e outros cultivos da agricultura familiar são enfocados 
pelo programas do Banco do Nordeste

<< HORTIFRUTAS está no contexto dos programas do Banco do Nor-
deste

A Empresa de Assistência 
Técnica e Extensão Rural do 
Ceará – Ematerce – executa, em 
13, de suas 18 regiões adminis-
trativas do Estado, as ações do 
Projeto D. Hélder Câmara, que 
têm por objetivo reduzir as de-
sigualdades socioeconômicas, 
entre os agricultores familiares, 
moderando os efeitos causados 
pelas adversidades climáticas.

Atualmente, a Ematerce as-
siste, a 5.641 famílias rurais, de 
baixa renda, utilizando recursos 
financeiros do Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abaste-
cimento, da Agência Nacional 
de Assistência Técnica e Ex-
tensão Rural – ANATER – e do 
Governo do Estado do Ceará / 
Secretaria do Desenvolvimen-
to Agrário no montante de R$ 
13,7 milhões, para serem apli-
cados em projetos de fomentos 
e assistência técnica aos bene-
ficiados.

Exemplos exitosos de traba-
lhos, realizados pela Ematerce, 
junto às 62 famílias de agricul-

tores familiares assistidas pelo 
Projeto D. Hélder Câmara no 
município, podem ser destaca-
dos os de três produtores rurais, 
residentes no município do 
Crato na região do Cariri, os es-
critórios da Ematerce atendem 
a 798 famílias, beneficiárias do 
PDHC.

A família do agricultor José 
Gomes da Silva, 45 anos, mais 
conhecido por Duda, morador 
do sítio Santo Antônio, come-
çou a notar sua rotina de traba-
lho modificada, com a chegada 
dos benefícios do Projeto Dom 
Hélder Câmara, em sua proprie-
dade reduzindo e erradicar a po-
breza absoluta no meio rural.

Com a assistência técnica 
e extensão rural da Ematerce 
escritório local do Crato, Duda 
vem aperfeiçoando os proces-
sos produtivos da avicultura. 
Os resultados já despertaram, 
na família, o interesse em me-
lhorar, os negócios, no sítio 
Santo Antônio, distrito de Santa 
Fé. O trabalho é acompanhado 
pelo gerente local da Ematerce, 
Antônio Porto, e pelo engenhei-
ro Abelardo Arraes.

Com os 200 animais, comer-
cializados para um supermerca-

do da região, Duda vem obten-
do uma renda líquida  mensal 
em média de  R$ 967,00. Com 
o investimento de R$2.400,00, 
a fundo perdido, financiado 
pelo Projeto Dom Hélder, o 
criador planeja dobrar o tama-
nho do galpão, hoje, com 5m x 
8m, visando duplicar a produ-
ção de frangos. “O Projeto foi 
muito importante pra mim e mi-
nha família. Instalei o galpão, 
comprei medicamentos, ração e 
animais. Com algumas adapta-
ções, a perda de pintos foi qua-
se zero”, comemora Duda, que 
já prepara a comercialização do 
terceiro lote de frangos. Hoje, 
Duda chega a vender o quilo do 
frango, abatido, por R$ 6,50.

Duda planeja adquirir, bre-
vemente, uma forrageira, para 
facilitar o preparo da alimenta-
ção dos frangos. Acrescente-se 
ter sido instalado um aquecedor 
artesanal, para diminuir a mor-
tandade dos pintos.

Suinocultura
Outro exemplo de Projeto 

D. Hélder Câmara é o da famí-
lia do agricultor, José Marcos 
Correia dos Santos, 36 anos, 
residente no Sítio Faustino, dis-
trito Dom Quintino, também 

no município do Crato. Foi 
contemplado com o projeto de 
fomento e investiu, em suino-
cultura, com apoio financeiro 
do Projeto Dom Hélder Câ-
mara e Assistência Técnica da 
Ematerce. Recebeu o crédito 
máximo, que é de R$2.400,00, 
a fundo perdido, para ser usado 
na compra de ração, instalação 
do chiqueiro e dois suinos da 
raça piau.

O agricultor, recentemente, 
vendeu quatro animais, com 
média de peso de abate de 70 
quilos, do primeiro lote, por 
R$10,00 o quilo, e com os téc-
nicos da Ematerce, que orien-
tam o projeto, organiza-se para 
um melhor mercado, com a 
melhoria do plantel de animais 
e alimentação balanceada com 
milho. Foram comercializados, 
também, 8 leitões (porcos mais 
novos), obtendo um valor me-
lhor, no mercado, chegando a 
ser vendido por R$150,00 cada 
animal, com um lucro total de 
R$4.000,00 .

O outro exemplo, na ativi-
dade de Suinocultura, e pro-
porcionado pelos benefícios do 
Projeto D. Hélder Câmara, vem 
também do distrito de Dom 

Quintino, também no município 
do Crato, no sítio Cachoeira dos 
Gonçalves, de propriedade da 
família da agricultora familiar 
Poliana Gonçalves da Silva.

Com o valor máximo de R$ 
2.400,00, financiado a fundo 
perdido, pelo Projeto D. Hélder 
Câmara, a família de Dona Po-
liana, adquiriu 8 porcos adultos 
por R$ 1.200,00 e os insumos: 
medicamentos e ração. Quando 
um lote de 7 animais chegou a 
um peso médio de 50 quilos, foi 
vendido ao preço de R$ 14,00 
o quilo abatido. A venda dos 
7 porcos rendeu um total de 

R$4.200,00
Dona Poliana disse que 

negocia os porcos, nas comu-
nidade circunvizinhas, ven-
dendo o animal, tanto abati-
do e tratado, como o animal 
vivo. Cobra o quilo da carne 
a R$12,00, mas vai aumentar 
para R$14,00; e o animal vivo 
a R$7,00 p quialo. A agriculto-
ra familiar relatou que fará um 
empréstimo, pelo Agroamigo, 
do Banco do Nordeste, para 
ampliar a pocilga e comprar 
uma forrageira. No momen-
to seu plantel é de 11 porcos, 
sendo 6 adultos e 5 leitões.

Ematerce tem números positivos da Avicultura e Suinocultura no Cariri
Edilmo Gurgel - Ascom 

Ematerce - Texto e com 
copidesque da Redação
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Sou Dalinha, sou da lida.
Sou cria do meu Sertão.
Devota de São Francisco
E de Padre Cícero Romão.

* Dalinha Catunda é poetisa de
Ipueiras Ceará, mora no Rio de Janeiro, 
inspira e transpira a literatura de Cordel. 

É presença constante no Cariri

Cantinho da Poesia

HORÓSCOPO PORTUGUES
Portugues

Aline Maria

” Há pessoas que 
choram por saber que 
as rosas têm espinho. 
Há outras que sorriem 
por saber que os 
espinhos têm rosas!”

ÁRIES 21/03 A 20/04
É  bom momento para mostrar o que sente. Mostre-se muito res-
ponsável não misturando assuntos pessoais com profissionais
TOURO 21/04 A 20/05
Um relacionamento passa por um entendimento perfeito. Mudanças 
de trabalho ou de postura levam a um caminho de sucesso.
GÉMEOS 21/05 A 21/06
Ponha fim em definitivo a comportamentos que não lhe agradam.
Não tema submeter-se a provas, nem deixe de lutar por propósitos
CÂNCER 22/06 A 23/07
Vai sentir-se leve e apaixonado, dia feliz.  Deve controlar emo-
ções para não dizer mais do que deve.
LEÃO 24/07 A 23/08
Um encontro inesperado não chega para alterar a normalidade. 
Não invente preocupações , aceite prazos e tempos.
VIRGEM 24/08 A 23/09
Dia radioso ,novas formas de abordagem dão resultado. A sua ca-
pacidade de trabalho e comunicação estão em alta.
LIBRA 24/09 A 22/10
O dia traz limitações e contrariedades, não será ouvido. Conte 
com obstáculos sucessivos às evoluções que pretende.
ESCORPIÃO 23/10 A 22/11
Dia de sentimentos e compromissos sólidos. Movimente-se com 
muita sensatez  face a situações à beira da ruptura.
SAGITÁRIO 23/11 A 21/12
Hoje uma conversa vai  deixá-lo a pensar e inseguro. Tudo vai 
correr bem se actuar dentro de todas as regras e com pulso firme.
CAPRICÓRNIO 22/12 A 20/01
A sua cabeça pode estar a fantasiar sentimentos .Não deixe que a 
verdade seja traída, cabe-lhe repor factos
AQUÁRIO 21/01 A 19/02
Hoje deve recolher-se para organizar ideias e encontrar caminhos. 
Não faça nada se não estiver muito bem defendido.
PEIXES 20/02 A 20/03
Vai viver momentos muito agradáveis, a boa disposição impera. 
Está inspirado, nenhum problema lhe resistirá.

O picão roxo

Nossa língua portuguêsa.
Aprenda mais um pouco

HUMOR

CONHECER

Andei com uma dor nos quartos
Vejam que situação.
Aí me recomendaram
Tomar um chá de picão,
Saí me maldizendo
E fui logo dizendo:
Esse diabo tomo não!

Mas o doutor raizeiro
Correu atrás de mim
Me chamou lá num cantinho
E já foi dizendo assim:
Experimente o tal picão
Que a sua situação
De dor vai chegar ao fim.

Olhei bem desconfiada
Pro vendedor de rai
Foi quando senti de novo
Aquela dor infeliz
Era uma dor bem profunda
Subindo o rego da bunda
Se espalhando pelos quadris.

Eu tinha que me render
A tal fitoterapia
Mas uma dúvida atroz
De verdade me afligia
Será que o tal picão
É cipó ou solução?
A gente toma, ou enfia?

Era a dor me consumindo
Era bem grande a aflição
E tinha que ser do roxo
Pra fazer efeito o picão
Resolvi entrar no cipó
Se a dor de mim não tem dó
Não vejo outra solução.

Eu tenho meu pensamento
Não nasci pra ser piolho
Como agir eu sempre escolho
Pois tenho discernimento
O discurso que apresento
Faz jus ao meu caminhar
E não venham me atiçar
Pra torcida organizada
NÃO SOU MULHER MELINDRADA
SEI ME POSICIONAR.

Não sou mulher melindrada
sei me posicionar

Flôr de Muçambê
Uma lembrança singela,
Que tenho e gosto de ter
É da florzinha branca,
Chamada de muçambê
As margens dos açudes
Encantava meu olhar
Aquelas flores brancas,
Tão graciosas a bailar
Por certo a fresca brisa,
Vinha somente beijar.
As lindas flores faceiras
Que se remexiam no ar
Flores que trazem magia
Repletas de esplendor.
Ornamento natural.
Paisagem do interior.

O português
O português entra no restaurante e pergunta: - Por favor, me dá 
uma bacalhoada! Ao que o atendente pergunta: - Já sei! O senhor 
é português? - Como descobriste? Foi por causa do meu sota-
que ou pelo fato de eu ter pedido bacalhoada? - Nem um nem 
outro....é que aqui é o McDonalds!!!

O portuga estava doente e foi ao médico. Este colocou o es-
tetoscópio nas costas dele e ordenou: - Seu Manoel, fala três 
vezes 33! E o portuga nada... o médico ordenou novamente: 
- Fala três vezes 33! O Manoel quietão. O médico ficou irritado 
e disse: - Vamos, seu Manoel! Fala três vezes 33! O Manoel, fa-
zendo um esforço enorme, respondeu: - 99... ufa...

Um turista brasileiro pega uma rodovia em Portugal com destino 
a Madri. Em dúvida, ainda perto de Lisboa pergunta a um sujeito 
num posto de gasolina: - Esta estrada vai para a Espanha? - Oh 
raios, não sei, mas se for vai fazer muita falta!

Um antigo industrial ganha o seu primeiro telefone celular. Nesse 
mesmo dia, resolve ir ao motel com sua secretária. Quando estão 
na cama o telefone toca: Era a mulher do empresário que assusta-
do diz: - Alo? Maria!!!??? Como sabias que eu estava no motel??

1) “Seja isso ou aquilo”
O termo “seja” não pode ser utilizado sozinho ou ligado a outra 
conjunção (como “ou”) em uma conjunção coordenativa alterna-
tiva. Traduzindo: sempre que utilizar “seja” para exemplificar al-
guma coisa, lembre-se de que é necessário duplicar o termo. Veja 
o exemplo.
Correto: Seja uma vez por semana, seja todos os dias, o importan-
te é manter a frequência de publicações no seu blog.
Incorreto: Seja uma vez por semana ou todos os dias, o importante 
é manter a frequência de publicações no seu blog.
2) Usar “onde” sem se referir a lugar
O pronome “onde” expressa a noção de lugar, portanto, é preciso 
tomar cuidado para não utilizá-lo em contextos diferentes. Quan-
do não houver indicação de lugar, prefira utilizar “em que” ou “no 
qual” e suas variações.
Correto:  O conteúdo acompanha esse novo comportamento, em 
que empresas e consumidores estão em pé de igualdade, trocando 
informações e experiências.
Incorreto:  O conteúdo acompanha esse novo comportamento, 
onde empresas e consumidores estão em pé de igualdade, trocan-
do informações e experiências.
3) Mistura dos pronomes “tu” e “você”
Não é raro encontrar textos que misturam esses dois pronomes 
nas suas diferentes formas. Porém, é preciso escolher um deles 
e mantê-lo em todo o texto, sem alternância.  Ao utilizar “você”, 
evite as formas “te”, “teu” e demais variações do pronome “tu”. 
Para quem trabalha com produção de conteúdo para a web, o mais 
indicado é utilizar sempre a forma “você”, já que o “tu” traz uma 
ideia de regionalismo que não é adequada para textos que atingem 
um público geral.
Correto: Pensando em começar uma estratégia de marketing de 
conteúdo? Preparamos este post para tirar suas dúvidas e ajudar 
você a começar.
Incorreto: Pensando em começar uma estratégia de marketing de 
conteúdo? Preparamos este post para tirar suas dúvidas e te ajudar 
a começar.
4) Mesmo
É muito comum encontrar a palavra “mesmo” sendo utilizada 
como pronome pessoal. Porém, apesar de a palavra poder ser usa-
da de diversas formas, esta não é uma delas. O termo “mesmo” 
pode ser usado como pronome demonstrativo, substantivo ou ad-
jetivo. Confira alguns exemplos:
Correto: Ao entrar em contato com o cliente, não espere que ele 
lhe responda em menos de 24 horas.
Incorreto: Ao entrar em contato com o cliente, não espere que o 
mesmo lhe responda em menos de 24 horas.
Outras possibilidades corretas de uso:
70% do processo de compra acontece antes mesmo de o cliente 
entrar em contato com a empresa
Ao mesmo tempo que ter uma boa frequência de atualizações é 
importante, é preciso prestar atenção no conteúdo.
Mesmo que algumas pessoas não acessem o seu blog todos os 
dias, mantê-lo atualizado é a melhor forma de aumentar o número 
de visitantes.
O objetivo é atender aos mais diversos segmentos de mercado 
com o mesmo nível de conhecimento em todas as áreas.
5) “vir de encontro a” e “ir ao encontro de”
Estas duas expressões, por serem muito parecidas, costumam ge-
rar bastante confusão, porém, seus significados são opostos. Por 
isso, é preciso ter cuidado: “ir de encontro a”  significa “ir contra 
algo”, “bater”, “colidir”, enquanto que “ir ao encontro de”  ex-
pressa acordo, concordância.
Exemplo de concordância: Os interesses profissionais de um re-
dator web vão ao encontro dos de seu cliente, o que faz com que 
eles se tornem um time em busca de um só ideal.
Exemplo de discordância: O texto redigido pelo redator foi de 
encontro à proposta de pauta do conteúdo.
6) O verbo lembrar e suas variações
O verbo “lembrar” é cheio de peculiaridades que fazem com que 
seja fácil se confundir e cometer algum deslize. Isso acontece 
porque o verbo pode ser transitivo direto, transitivo indireto ou 
ainda transitivo direto e indireto ao mesmo tempo, o que significa 
que o complemento muda de acordo com a situação. Veja alguns 
exemplos:
Lembrar-se de: quando utilizar o verbo no sentido de “vir à me-
mória”, sempre utilize o pronome adequado e a preposição “de”:
Exemplo: Lembre-se de que é necessário inserir um call to action 
no fim do texto!
Lembrar: quando o verbo “lembrar” for utilizado com o sentido 
de “ser parecido” não exige preposição.
Exemplo: O estilo de escrita do redator lembra os textos de Ma-
chado de Assis.
Lembrar: no sentido de “informar” ou “advertir” alguém, o verbo 
pede um pronome oblíquo e a preposição “de”:
Exemplo: O redator recebeu um e-mail lembrando-o de finalizar 
o conteúdo.
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